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 ىنابكحإل

 فق ىلع عطا 07
 ناوسوط رمعرب ظ مالأ

 ماؤها ٌْ 0 هسا

 ةير نط *!ةل يرام الا لين اين ليطلا





 رص اك

 ىدتفا ..ىرسح ىئايكيلا ةرضح ةرك ذا هذه بحاص ائراز

 هنأ رك ذ انمم هشدح ءانثا و . ةردنكسالاب انترئاد ىف ليدنق

 اصع رانيد ىلع املطلس قش امدنع م ١45١ ةنس روفراد حلف رضح

 ىلا ةلجلا طابض دحأ ناك هنأو « ةيرصملا ةموكملا ىلع ةعاطلا
 ةرك ذم ممضو له هانلأسف . هعاضخال ةموكملا هذه اهتسرأ

 انيلا اهرضحيس هنأ اندعوو باجيالاب باجأف متتفلا اذه نع

 الو . هتركذم رفحأو اذه هدعو رب العفو . اهللع عالطالل

 خيراتب قلمتت ثداوح نم اهف ال رشنلاب ةريدج اهانيفلأ اهانملاط

 ىلع روك ذلا حتتلا 5 ىذلا ىرصلا شمحلاو تادوسلاو رصم

 اذه انفو كلذ ىلع قفاوف اهعبطن نأ هيلع ائصرعق . طّقق هيدب

 اذه ىلع انركش ليزج انم هلف . دالبلاو خيراتلاو لملل ةمدخ سعألا
 تالاجر نم هلاثمأ هيف هعبت, تأ وجرت ىذلا ديفللا ديلا لمعلا

 خيرات ظفحم ىتح ةعركلا ةمالا هذه ءانبا ءالضفو لساوبلا انشيج

 ريسفلا هديب قفوملا وه هللاو . عايضلاو ثبعلا نم دالبلاو شيلا

 ©, ربدق ءىث لك ىلع وهو

 - هيوسولل بخ



 نوسولع رم لياملا ريمالا ومسلا بحاص ةرضح ىالوم

 حتف نع قاركذم مفرأ ليلملا كماقم ىلا لب كومس ىلا

 تايطمت ناق . ةرك اذلا تعسو ام ردق ىلع م15 ةئس روفراد

 سمن هيلا ويصن' ام لب ىيغبو ىبسح كلذ نراك املوبش ىالوما

 3 عضاخلاا

 ىتابكب

 ليرنق نسع

 رفسلا تازاوج مق سئرو شيلا طاض نم

 اقباس ةيردنكسالا ءاثيع

 هةإل نس سطسقأ 0



 ا م 2 0 ا رسل

 روفراد ىلع :ةلمس ديرجتب ىمالا رودص

 تادجو فلاع ناوردلا ندع نب ةيوكتلا نأ رديف

 لف فمع ان[ هاورو ءاردملا وحش نيك :لاقتالا ةيون
 هنم صتمتل © روقراد ناطلس » راند ىلع ناطللا ىلع ةلمح هيجوت

 ةءوئسلا ةيزجلا مفد نع هعانتمال هددؤسو هدحم خماش نم هلزمتو

 بفناج ىلا ىأ ىريكلا ةيملعلا برملا ىف ءافللا ءادعأ ىلا همايضناو .

 . م و155 ةنس راربف ٠١ ىف كلذو رجملاو اسمنلاو ايناملاو ايكرت

 ميسكلا ةءراطبلا » : كرحتلا ةعيرسلا تادحولا كلم نيب نم ناكو

 . « ةعرسلا ةيصوصخلا ىلاخلا

 اكرر

 ىرحم موطرألا نم ابكر حتب سعألا ردص مزاللا نرمتلا دعب

 روك ملا ويلا ءاسم وه ةعاسلا راطش م5 ةئس رياربق ٠٠7 موس

 لاوح أخ ىعألا ردص ثيح تقولا نم ةحسف انيدل نكي مو

 . عبطلاب ضيبألا انتبجو تناك دقو ربظلا دعب ؟ ةعاسلا

 ةروك ذا ةءراطبلا ةيجيوطلا حالس نم اوبختتا نيذلا طابضلا

 ةيراطبلا هذه نادنموق بنان ىدنفا مالسا لع ىئابزويلا ةرضح

 فنص ىج ١ دئاق ىدبزلا ىسح ىدنتفا نسح لوالا مزاللا 2



 د غد

 فص ىج ؟ دئاق ىلح ىدتنا نسح لوألا مزالملا ةرضح

 » ىجا ل » ىدلفا ليدنق نسح ه 2 2

 ةءراطبلا هذه هو 0

 نأ ىه ةصاخ ةءافل تئقنأ دق ةءراطبلا هذه تناك الو

 ثنى اع فلات ذه ةعوفو ةقي نوكت

 ددع

 ر م.» رايع قالطنالا ةعرس زركف مسكم مفادم 0

 . 6 ابرق تارتييلم « ىا » رتميثتسلا نم

 ىجورو ةيجراشا © مهض نم ىركسعو طباط فص هو

 . نيمأ كوابو شيواجشإبو راطيو
 ةاجل الج ٠١ كلذ نم » تاراملاو فيلاخلاب المج م

 . « ةيراطبلا
 انادتموق نوكيل « نواه ىئابكيلا » .ىزالجما ىئايكب ١

 . دوهلا ةدلب ىف انيلا مضناو اذيخأ رتغع فرح اه

 .ىثازوب ٠١
 5 نومزالم *

 ضيب الا ىلا لوصولا

 نم م ةعاملا ةترضاحو نافدرك ةمصاع ضييألا ىلا انلصو



 02000000 از ز ز] زؤزؤز]ؤ زؤ00330330--
 لايجال دوازمو ىقسم ام انلمتو م 15155 ةتس راربيف ؟59 مو حابص

 . ةفرتخب ةحاو انذهأ كيج
 ع

 اناصاوو اهلا انلوصو مون ربظ دعب + ةعاسلا ضيبأالا نم انق

 م 151١ ةنس سرام ١ موو زكرملا ةمصاع دولا ةدلب ىتح ريسلا
 . اهيلايلب ماا ةعبس قرغتسا ٌقاش رفس دعب احابص ه ةعاسلا

 ةيك ار ةدايبو ةيجيوط نم ةوقلا ىقاب مم دوهلاب انركسعو
 ناس كاهو . ةلمحو لاغشا مسقو ىرطييو ىط مقو ةدابو ةءاحهو

 ب تادحولا ءاسؤورو تاوقلا كلم

 أ « ظءالرع» كب ىلك ىالاريمألا ةزملا بحاص ةرضح
 ' 2. ةكارا ةدايلاو ىراوسلاو ةديرمتلا ماع ناذنموف

 « آنئاناع » كب لتل ماميثاقلا ةزملا بحاص ةرضح

 فدو رجلا يروتع ناكر ال :لر ألا "يريقلا
 « دعاسم ظفاح ىدتفا دومح ىباغا لوقفاصلا ةرضح

 ا . ةديرعتلا ترح .ناكرأ

 « 5ماصلعو » كب سكتيسا ماميئاقلا ةزملا بحاص ةرضح

 . ةيبرغلا دودحلا وأ ةديرجتلا ةيجيوط نادنموق

 « [[1016ةامدد د كب نوتسلداه ماقمتاقلا ةزعلا بحاص ةرضح

 ٠ ةناجحلا ماع دئاق

 ةولا ىئابميكح كب سنك ماقيئاقلا ةزملا بحاص ةرضح

 ةسارلا زكرم م ءالؤه



 بت / تح

 . 6 قطططتأ5 ١

 لافشالا ماع ريدم كب ىنه ماتيئاقلا ةزعلا بحاص ةرضح

 . « [[عدهوت ١» يركسلا

 نادنموق « 01165 » كب زليج ماقمئاقلا ةزعلا بحاص ةرضح

 . تاكولب : ةلجلا مومح

 ماع ريدم دعاسم كب ىلسرو ماَقمئاَقلا ةزعلا بحاص ةرضح

 . تانييعتلا

 ةوفقلا

 ىذلا ندبوك ىئابكبلا ةنادنموق تحن ةبكار ةدايب كولب ؟

 . ةبك ارلا ةدايبلاو ىراوسلا موممل انادنموق دمب ايف قر

 ىثايكبلا ةينادنموق تحن ناديم اتيراطب امم ةيجيوط تايراطب ٠

 انرضح كلذ ىف امهدعاسي رخآ ىزيلجتا ىثابكبو نرورو
 ىز دومح ىنثازويلاو ىدنفا ىواع ىنسح نسح ىئيزويلا
 دمخ ىثابكيلا ةينادنموق تحن ةئلاثلا ةءراطبلاو . ىدنفا داشر

 5 ىلا ىدتنا

 ١ ةصاخ ةديرجتلا هذهل تائنأ ةيصوصخ ىلاج ميسكم ةءراطب :

 : . ةداب ةطروأ ىج :

 ىئابكدرا اهطاينم نم ةيئادوس ةطروا ١ نم تاكواب ؛
 . يبن ىدتفا دما

 . ىزيلجتا ىثايكب ةيئادئموق تح ةداي ةطروا ١4 نم ناكولب ؟



 تت 8 35 01

 ماقئاغلا ةينادنموق تء ةيقر تلا ا 0 ١ . رف 6 3”

 ماقمئاقلا ةيئادتموق تحب اهمجأب ةئايملاو : ايوه اكوا دف
 : كب نوتسلداه

 ةءركسعلا لاغشالا مسق

 طباض بص 159 ءابطأ ٠١ نم فاؤم فنراديم ىئشنسم

 . ىتركسعو

 .٠ تانيستلا

 . ةسجخ اوراص ازيخأَو ةلج تاكولب »ع

 مزاللا ةرصح ةينادنتموق تتش دوملا هك ع تاهعملا نم مسق

 ٠.. ىدتفا دومحخ نمحرلا ديع لوالا

 وبلا نين كرتلا

 دعب م ةعاسلا م 141١ ةنس سرام ١ مو دوهملا نم نر

 لبق اننا انه هول درا امو . « هدنب داو » ةدلب انتيجوو ربظلا

 ديع وعدللا لوألا مزاللا رارفب انمس نيمويب دوهلا ىلا انلوصو

 ىثايكبلا ام لماع ناك ىتلا ةئيسلا ةلماعمال ةناجحلا نم دوجوملا
 ىلع ناطللا ىلا همايضناو ىزيلجتا وهو كوابلا نادنتموق نيلكام

 ضاير يدنفا دوم ىئابزويلا لوزتب انملع مايأ ةمبرأ دعبو . راند

 كلذكو . رصم ىلا م موطرملا ىلا برعلا ةطروأ نم وهو



 د ةؤو اد

 زكحرم رومأم بئان قريصلا ىدنفا نجرلا دبع لوألا مزالملا
 ةيجيوطلا نمم وهو دهلا وبأ ىدنفا دم ىناثلا ,مزاللا عم هوبنلا
 اتق ةناسال عيخلا لاقتعاو

 ةعاسلا « هدنب داو » ةلح ىلا انلصو نأ ىلا ريسلا انلصاو 5

 « دمج مد » ىعذلا ةلح انررم ابمو . سرأام 9 موب ا

 قتعام - 8عوماتهت ىرصملا ىزالجالا نادوسلا دودح أ ىهو

 ناطلس راثيد ىلع ناطلسلا دودح نيبو هنيب لصافلا دحلاو ؟نادد

 . روفراد

 ةوقلا كرحم نم دصقلا

 ةديرجتلا ةساير زكرم عزو 23« دج مد » ةلح ىف
 + هتصالخ اروشنم تادحولا ميج ىلع

 راشد ىلع ناطلسلا برض وه ةوقلا كرحن نم دصقلا نا »

 ةءيزجللا ب ةببرضلا عفد نع هعانتماب ةموكحلا ىلع درع هنأ ثيح

 هدالبو وكلا عبات هنا عم ءافلملا ءادعا ىلا مضناو - ةداتعلا
 . « ىرصلا ىزيلجتالا نادوسلل ممتم ءزج

 . اليلق ميرتسنل ةرتف ةروك ذلا ةللا ىف انيقب دقو

 ناطلسلا ضرأ ىف انلخدف احابص < ةعاسلا « دمج مد » نم انق

 )١(  ةريغصلا ةيرقلا ىأ نييرصملا دنع ةبزعلاك نيننادوسلا دنع ةلحلا .



 ٠؟ ةعاسلا « اًقنش مأ » ىعدت ةدلب ىلا انريسع انصوو رايد ىلع
 نيتعاس اهلإ لصن نأ لبقو ال531 هقس نيرا موب. ربظ :

 نيمبرالاو ةسجللا نم برش مددعو ودعلل ةفاشك ىراوس تربظ

 تدعأو دعب نم مهتحاف ةظقيتم تناك انتفاثك نأ الإ اسراف

 .:ناندالا نولوت مهلج ةيماح رانب مهلباقو هتدع ىمألل

 انش مأ ىلا لوصولا

 ميج نم ةيمح ةملق لكشب ابف انركسعو اًئش أ ىلا ائلصو

 . ءىجافم وأ مجابم ىأ برضل ةدملا مفادملاب اهنابج

 ىف مقو دق اذه انركسم نا رابتعالاو ىرك كاب ردجم اممو

 ىلع ماحو ماكحاو ةقدب منص قدنخم ةطاحو ةعفترم ضرأ ةعطق

 ركسم لحم تناك اهنا تماع ىرحتلابو . هيلع ةلطملا تابجلا لك

 وبدلا دبع ىف روفراد ةنطلس طوقس دنع مدعلا ىرصلا شجملا

 !! بلقلا ىلا امحأ امو ىرك دا لجأ ام هللا : ىسن ىف تاقفف ليعامسا

 دادعتسالاو رذحلا منأ ىلع انكو انئبو ةليللا كلمت انركسع دقو

 ةيراطبلا نادنموق ىرجأ مويلا كلذ ءاسم ىفو . مجابم لك قحسل

 ك1 هرظن : مامأ مفادملا ةءرجم دوهلا نم انففار ىذلا ديدملا

 . اهتاح نسح

 امنش مأ نم مايقلا

 ةدايبلاو ةءاحملاو ةدايبلاو ةيجيوطلا عي مح ىأ امنش مأ نم اق



 : - اا

 ةللألا مم نوكسل ةناجحلا نم اضعبو ةيراطب ىج ؟ ادعام ةبكارلا

 انما ةنجلا ظح ةكرلنو
 اودروط مهنكلو ودملا ةفاشك تربظ احابص ٠١ ةعاسلا ىفو

 احابص ٠١ ةعاسلا تفاوامو . باّقعألا ىلع نديم اورفو اودرطف
 : افزع اهقو انك أ ودبل ةداج ةظووأ اهزؤه ةناث كربلا ع

 ةقوعلوا

 فأتت" نأب ىعألا ةماعلا ةدايقلا تردصأ انتفاشك مهتأر املو .
 ةءاعب كلذ لص ةعبرالا اهناكرأ نم مفادملا ابيمحم ةعلق لكشن ةوقلا

 نيب نارينلا لدا ةظحالا كلم ف مقوو . ةعرسلا نم نكع ام

 . ةعاسلا فصن زواج ال ةريغص ةرتفل اديدش ناك دقو « نيفرطلا
 .مهلدنخ ودملا ىراوس نم َه رشع تباصأ اتعفادم ران نأ لبق دقو

 قرخ الإ اوزوف مو أثُئاط هعيمج ناك دقف ودعلا صاصر باغأ امأ

 ةدايبلا ركاسع دحأ نذل شسدخو ةناحملا رك اسع دحأ ةيج

 ةعاس _.دللرم برشإم ةريغصلا ةعقوملا هذه ترمتسا دقو 3 ةيك |رلا

 در قالطنالا فرعا مسكلا مفادم ىر تنك دقو . فصنو
 ةميرسلا نارينلا كلت هرم اشهد ارئاح هباقعا ىلع دعب نم ودعلا

 . اههاوفأ نم اهظفلت تناك ىتلا ةيمنبجلا

 ةلملا لبج ىلا مدقتلا

 رانلا لمحأ دق ودملا اندجوف ةلملا لبج ىلا كلذ دعب. انمدمت



 ةلسعأ غلب دق ببللاو ءىش ىلع ىولبال وهو 00000
 . وحلا دسلا داكن ناغدلا بصحسو

 هلالتحاو ةللا ليج ىلا لوصولا

 مامأ اننقو ىتح موس يلا كلذ ربظ دعب ©” ةعاسلا تفاو أمو

 تلتحا م ةقرحلا ةبيبتللا نارينلا كلت انأفطأو ودعلا تاقالشق

 . هيف ةكاملا مقاولاو لبجلا ةيجيوطلا عاما ضعي

 ةريثك للحو نوديدع ناكس هب ميم ليج وه ةلملا ليج
 ميلا انلوصو دنع مهتطبغو ىلاهألا حرف نع لسن الو . ةبراقتم
 هتوربج مهقهرأ ىذلا راشد نا ِظ ةدهو نم ممانلثتنا دقف

 : ادح نسح ليلا اذه ءاوهو 5 هدادتتساو

 .ةلملا ليج ةحرابم

 دعب ىلع ةفاسم انمدقتو ةلملا لبي ناديم مقادم ةعبرأ انكر

 ةميلس اهاندجوف « دوجللا » ةدلب ىف ىلا رابآلا انلتحاو هنم ةعاس

 لاغبلاو ليملاو لاما ائيّقسو ةيعوألا انالف اريزغ اهءام اندجوو

 .. ةليللا كلت ام انتو

 ةيناث' هيلا ةلجسملا ةدوعلا ش

 ةين وفلت ةراشا انتءاج 8 اولك هس سرام فرو مى ربظ قو



 موجه لاهتحاب « ٌءارلاب ةراسشألا نفو ©:فقارهوابملا و ةطماو

 مالا ردم ذشنيحو . اهتلقل ارظن ةلملا لبمي ةطبارلل ةوقلا ىلع ودملا
 ةعاسبلا هيلا انلصوف كلذ ناك العفو . لبجلا اذه ىلا ةلوسلا ةدوملاب

 ءالصاو ءىجافم ىمأ لكل انددمتساو هب انركحسعو ربظلا دعب

 . صاصرلا نم الباو ودملا

 ةلملا لبج نم ىلاهألا ليحر

 ةلملا لبج نم ىلاهألا ليحرب ةماعلا ةدايقلا ىمأ ردص دقو
 كلذ ذمت المفو . ةراسخ ىأ اولمحت, ال ىتح هيلع موجملا ةفيخ
 : . « دوجالا » ةدلب ىلا مهلغا لحرو

 نأ ىفنص ىلا رمالا ردص م ١915 ةنس سرام 5١ موي ىفو

 . نيفتص عم ىا «  ل » فرح ةيراطبلا عم دوجالا ةدلب ىلا موُقي
 مزالملا ةرضح ةيرادكح تحن ىذلا عيرسلا ميسكملا فنص اممو ا
 ةيرادكس تم ىلا نآدلا كسو ءاذب دكا ظونع'لوآلا
 تحن اعيج انكو . داشر ىز ىدنفا دوم ىثابزويلا ةرضح
 انمانق نم ضرغلا ناكو . ةيجيوطلا نم نروروت ىئابكبلا ةيرادكح
 كوابو ةناجحلا نم نيكولب مم اهب ركسن نأ ةروكذملا ةدلبلا ىلا
 راب آلا ىلع ةظقامحلا مل اهلع رظنتلا موجحلا نم اهتامل ةبكار ةدايب
 ىف انركسعو ربظلا دمب ٠* ةقيقالاو ١ ةعاسلا ابيل الصوف اهم يتلا
 . انل صصخلا ناكملا



 تح 16م ادب

 ةناجه كاولب عم ةيناث اقتش مأ ىلا ىدوع

 اتش مأ ىلا ةناجه كولب عم ىفتصب موقا نا هرم الا ل دن
 حابص ٠١ ةقيقدلاو 4 ةعاسلا دوحللا ةدلب نم اتيمف ءةلم كولي ائعمو

 مويلا ربظ ١؟ ةعاسلا ابيلإ انلصوف م 1415 ةئسس سرام .٠" موب

 نادنموقلا كب نواكم ماقيئاقلا ركسملا نادنموق تلباقق روك ّذللا

 . هيف ركسعأس ىذلا ناكل ىل نيمف ةيقرشلا برعلا ةطروأل قئاثلا
 : اسرع اليم فن انش مأ ىلا دوجللا ةدلب نم ةفاسلا تناكو

 تقولا كلذ ىف امش مأ ةيمهأ

 ةنوؤلا دورول ةديرجتلل ماعلا تانييعتلا لحم انش مأ تناك دقل

 اهب نا كلذ ىلا فضأ . دوبلا زكيم ىلا ابنم اهرودص مث اييلا

 انأ ىفنصو « ةناجه كوابو « ةيقرشلا برعلا ةطروا نم نيكولب

 لاغشالا مسق نم ةوقو « قالطنالا ةمبرسلا ميسكلا مفادع دوزلأ

 نم ام هآيلأ ىلع لوصحلا ناك دقو . ىرطيلا مسلاف ىلا مسلاو

 ٠ قيحسلا اهقمعو راب آلا ةلقل ناكمب ةوسمملا
 فراك ىركسلاف ءاملا ةلق نع ائشان ناك ستلا نا ةصالخلاو

 طباضلاو ةعاس نيرشملاو عبرالا ف ءاللأ نم ادحاو اثولاح هيلا ع

 : اضيأ ةذلا هدف و نزلا هعيمتاو انوااح

 وأ ديدح ةكسك ةظننم تالصاوم قرط انيدل نكي مل ةلمبابو
 ءىث انيدل نكي مل الك . كلذ لئاعب ام وأ لقالا ىلع قيم طخ



 ٠ ب 1
 ممل نايرشلا وه ىذلا ءالا ةلق كلذ ىلا فاضي . اًمطم كلذ نم

 ءمدحو شطملاف . براحم شيج لكحل ةءوقلا ةادالاو

 لايخ انيريو رخال تقو نم انددهب. ىذلا فيلا لئاحلا انودع وه

 بوردلا اولض نذلا هلاجرو اشاب سكه ةلمحم هليفام ان روصيو تولا
 امناو . راب آلا نم راتما ديق ىلع مو اشطع اوتاف ءارحصلا بلق ىف
 . . ةيمارتلا ةيئانلا زوافملا ةيحض اوبهذف مامعأف مهلضأ دق قيرطلا لبج

 عيمج ماعلا زكرلا امنأ وه انش مأب اندوجو نم مهلا ضرغلاو
 . تفلسأ ام ايئدبم ةديرجتال درت ىتلا « قيالعلا » فئالعلاو تانييعتلا
 ىذلا ليوطلا رفسلا كلذ همم لأنا ا قلا ةديسولا ةلملا اأو
 قريت هازذ: لا تما. دؤملا نم اهلالي ملا ةيعح ورحل
 دعب ىلع ودعلا ناك ثيح ةرغ ىلع اهذخاو اهتجابم نم ديدشلا
 ةديدش ةءىرض برض شيلا تناك ذئنيحو اهم اليم رشع ةسخ
 . هوا هفئالعو هتوؤم تعاض شيم كنظ امو . تيم لم ىف

 ىف ةدعتسم ركسملا ىءلض ىفرط ىف ةلباقتم ىفادم تناك كلذل
 ةوشال ةميظعلا ةيمهألا ىرت تنك كلذ نمو - برضلل ةظل لك
 . انقئاوع ىلع ةاقللا ىربكحلا ةيلؤسلاو اقنش * مأي ةطبارملا

 هلا تاتحا اتش مأب ىدوجو ةدم ىأ ةدملا كلت ىفو
 دسب « ضيبأ هو « ةدادك مأ » و غ « شورب » دالب ةيمامالا
 ين ةطيس تاشوانم هتفيس فيفخ لاتق

 . ركذت ةمواقم اومواق ى واجمدادلا دومح كلملا لاجر ناف

 . موك ةنس ليربأ 6 مو ىلا « انش مأ » ىف تيقب



 ةلملا لبج ىلا اًمنش مأ نم مايقلا

 لبج ىلا موقا نا م 055 ةنس ليرأ ؟8 موب ىعآلا ردص
 احرف ءاسم ه ةعاسلا ابحرايف ىينادنموق تحب ةريبكص ةلحم ةلملا

 نأ اهنأش نم ذإ سفنلا ىلع اليقث اهيف ماقلا حبصأ ثيح ارورسم
 اناصوف لقتتلا ىف الإ شيلا ةذلامو دحاو ناكم ىف ةماقالا مأست
 0 1 ا1ؤلك ةنس ليمأ قع مى حابص ن< 0 ةعاسلا ةللا ليح ىلا

 ةللا ليج ةحرابم

 لوألا مزاللا ةرشح فتصو ىثنصل ىعألا ردص كلذ دعبو
 نرم ةلمحو ةيطايتحالا ةناخ هبملا ةلم انعمو ىرسي ىدنفا دمحخ

 ةداعس ةرادنكح تحن ميطلاو برملا ةطروأ نم ناتراداو تانييمنلا

 حابص نم + ةعاسلا ةلملا لبج نم انكرحتف كي نواكم ماقمئاتلا

 حابص ؟ ةعاسلا « شور » ىلا انلصوف م 1915١ ةتس وام ٠١ مون

 نم ةفاسملاو . ناويملا ىقأبو لاجلل ىقسم اه انلمتو روك ذللا مويلا
 . اليم ٠١ لأ نم برقت اهيلا ةلالا لبج

 شور ةحرابم

 م1615 ةئس وبام ١١ مون حابص نم 4 ةعاسلا شورب نم انق

 انحرتسا دقو احابص ٠١ ةعاسلا « ةّمزر مأ » ىمسن' ةدلب ىلا انلصوف

 « ةدادك مأ » ىلا انلصوف رهظلا دعب م ةعاسلا اهانحراب مث اليلق اهب



 تحن ىتيراطب عم تممضنا اهفو ءاسم » ةقيقدلاو ه ةعاسلا

 ا محالس ىلإ ةدحو لك تمضنا اك نوئاه ىئابكبلا ةيرادككح

 ىلصألا

 ةدادك مأ ةحرابم

 تاد.حولا ىف وأب عم ب ىتراطب ا ةيراطبلا ىلا سلا ردص

 مايقلاب م 1915 ةنس وبام ٠١ موب. كب نواكم ماقتاقلا ةينادنموق تح

 ةعاسلا « ضيأ , ةدلا ىلا انلصوف هلم #١ موب نم احابص 6( هعاسلا

 ٠5١ ىه صضياو ةدادك مأ نيب ام ةفاسلاو كلم ١5 م حابص نمو

 . ةيلصالا امنادحو ىلا تمضناو تاوقللا ميج تممجت انهو ابيرمت اليم

 ضيبأ ةحرابم

 وبام ؟ه موي حابص نم 5 ةعاسلا ضيبأ نم ابلك ةوملا تماق
 1كن117 8عرب كب ىلك ىالاريمالا ةينادئموق تحن م كول5 ةنس

 ةفاشك تربظ ىتح 06 ةعاسلا تفاوامو . ماعلا ةدبرجحتلا نادئموق

 اهلثم رسأو فتانثا حرجو نانثا مهم لتقو ةدشب اودروطف ودملا

 . الج رشع هتس مخسمو

 ةحارال لاحرلا انططح ىتح / ةعاسلا تفاو امو انمدقتت مث
 . اهاهنشم ةدشلا نم تغلب ىتلا مويلا كلذ سمهث ةرارح ءانع نم اليلق

 قيرط نع رشافلا ىلا مدقتلل ريسلا انأدتا ءاسم ه ةعاسلا فو

 . تييمال انركسع مث ءاسم ٠١ ةعاسلا ىتح ريسلا ى فتناو:طياف



 م 1515 ةنس وأم ٠١ موب حايص لرمم 5 ةعاسلا انكرحم مت

 م نمو روك ذلا مويلا حابص نم هال ةعاسلا ىتح ريسلا ستساو

 . اهفيلعو اهيقسو لامجا حيرستو ةحارلل انركسع
 ىتح ريسلا رمتساو مولا كلذ ءاسم نم ه ةعاسلا انكرحم م

 . تيبنلل انركسع مث اضيا ءاسم 4 ةعاسلا

 ٠١/4 ةعاسلا انلصوف هنم ١8 مو حابص نم ؟ ةعاسلا انش مّ

 . ا انركسف طيلم ةدلب لبق ةريثك للح ىلا احابص
 مويلا ريظ دعب 4/ب ةعاسلا للملا كلت نم انكرحنو

 فصنو ةعاس وح اهنع دمبت رابآ نم تاناويحلل ىقسم لمعل روكذملا
 ةروكحذلا للملا نم زيسلا انلصاو اهنمو ةينام ابيلا اندع مث اريس

 لك تركسع دقو ءاسم هال, ةعاسلا ىلاوح ابسفن طيلم ىلا انلصوف

 . ةماعلا ةدايقلا برح ناكرا ةطساو احل نيمملا ناكملا ىف ةدحو

 اجعل

 عرز هيفو ةقرفتم ةريثك للح هو ادج ليج هؤاوه دلب طيلم
 .اهشيعمو موطرملا ىلا انيف نينحلا جاهأ امم نوميلو ةرضخو عرضو

 . ةدئاز ةرثك فو لالز بذع اهؤام ادج ةديدع رإبا هب دجو كَ

 بكى م هنا وهو هجارختسا ةيفيك ىف ةيهانتلا ةلوبسلا نع الضف اذه

 رصع ةرشتنم تناك ىتلا فداوشلا لئاع امم فوداش رثب لك ىلع

 سأبال احلب هب اندجو مث . ةعفارلا تال آلا دوجوو ىرلا ماظن لبق

 . رضحلا فاتصا نم هيف امع لسن الو هب



 تم ١ ع

 لك مهايسنو ٌمرورس نع جرخ الو ثدخ ركاسلا امأ

 . ةعساشلا تافاسملا كلن مطق ىق هواع امو بمتو بصت نم ىفمام

 رانيد نبا شحو ةرايطلا

 هشيج فوفص ىفو رائد نبا بلق ىف بعرلا ةرايطلا تمقوأ دقل

 دقل اَمح . نيدهاجملاو راصنالاب مهنوبقلي نم هعابتأو هيبرقم ةوفصو
 . هلك اننا اهلا مييلع تقلأ امذنع كلذ نم ىهدأ وهام مهب تلغف

 ىتلا مزياجمالا ةوقلا امه طقف ىرخالا اهخاو ةرايطلا هذهو

 ٠ لجم امن'رئافلا حوتف ىف ةمينصلا ةيرصلا تاوقلا عم تكرتشا
 لينل فيعضلا رغسي هنأ ذإ ةيرخسلاو دنقتلل امضوم ىئاتثلا يملا

 ةنيزللا باسح ىلع همبن دسيو هنطب عبشبف هتابغرو ىوقلا ضارغا
 ةدصوملاو ىزيلجنالا ىلاملا راشتسملل اهيعارصم ىلع ةحوتفللا ةيرصلا

 5 ا علا شيال وهوا هاذا
 لمج فلالا ىلع ورب ام طيلم ةدلس ةوَقلا هذه تمنغ دقو

 ش . نأضلا نم سأر فلأو

 طيلم ةحرابم

 ةروك ذل ةئسلا نم وبرام ؟١ موي حابص هال, ةعاسلا طيلم نم انق

 اليم ١6 مويلا كلذ ىف انمطق دقو ودعلا ةدراطم ىف ريسلا لك ناكو

 نم  ةعاسلا انرس مث ىفاكتلا طايتحالا انذخماو قيرطلا ىف انتبو طقف

 كلذ ىف ودملا نا ىأ مدقب امدق ريسلا ناك دقو هنم ٠؟ موي حابص
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 ىلا اهوطخم مدق لك ىلع انيساحم ناكو . سارملا ديدش ناك مويلا
 احابص :ا// ةعاسلا ىتح ريسلا انلصاو راصتخالابو . مامألا
 ىتحانلامجإب ضرأألا ىلا لصن اندك امو ٠ ةحارال لاحرلا انططح من
 تناكو . رس الاو نما نيينحلاو مامألا نم ديدش موجب انئجوف

 ىو لاحلا ىفق . امراوس مامأ ةعرس فحرت ودعلل ةمباتلا ةدايبلا

 فلات امد ناك اان كسب نال + ةباثلا :تادعا ةريقيط ةن قوم لقا
 ٠ ةيماح اراث مهملصت ٠ ةملق لكش ىلع

 ىأ - ةمرسلا ىلاخلا ةيصوصخلا ةءراطبلا ىلا ملا ردص ُ
 ران مييف انلمعأو انمدقتف فحازلا ودملا ىلجتو مدقتنت نأ - انتيراطب

 اهنابج لك نم ةغلقلا ترمتساو . مهم نيريثكلا تادنؤ انفادم

 ةدايبلا قدانبو زركفلا مفادمو ناديللا عفادم نم ةيماح اران مويلصت

 ةدشب ةعقولا هذه ترمتسا معن ... ملا ةءاححلاو ةيكارلا ةدايبلاو

 ودملا ةعزه نع تاجناو ابرق ربظلا دعب ؟'// ةعاسلا ىتح ةميظع

 مرجو ليتق نيب ام فلأألا ىلع وبرت هتراسخ تناكف . امان امازهنا
 ش يذلا ماعلا هشبج دئاقو روفراد داوقو ءارمأ ةبخن نم مرلك

 . هرب دأو ناضمر

 -: مهلايب اذهو حبرجو ليتق نيب ام رشع ةمسن تناكف انئراسخ امأ

 ىلقتاا

 ١ ةبك ارلا ةدايبلا نم شيواج .

 ١ ةيجبوطلا نم ىركسع .٠ '



 هع دس

 . ةادحلا نم ىركسعو فيم اطباض م

 . ةدايب ةطروأ ١م نم نايركسع 0

 - .. ةدايب ةطروأ ١5 نم ىركسع

 ىحرحللا

 ٠ ةبك ارلا ةداببلاو ىراوسلا نم نوديم ىئايكبلا .

 ١ ةيجموطلا نم ىرسي ىدنفا دمت لوألا مزاللل .
 ١ فانا ةظروأ 4 نم نارهز ىدنفا دمح ىناثلا مزالملا +

  6ةخلتسالا ةنها نم كانغ .
 ةلح مسا ىلا ةبسن ةيجمرب ةمقومب ةمقولا هذه تيمسأ دقو

 اهتاجي تلمح ىتلا ةيجنر .
 رشافلا ىلا مدقتلا

 وبام ؟؟ موي ءاص ١١ ةقيقدلاو ؛ ةعاسلا رشافلا وح انرس

 انططح 9 ءاسم هاب ةعاسلا ىتح ريسلا اناصاوو ماكل ةنس

 مقادلاب ةءوامم اهناكرأ عيجج ةملق ىأ عبرم لكش لع تيبملل لاحرلا

 . ابعالضأ كلذكو

 فصتتم دعب م ةعاسلا ىلاوح ليللا ىف موجب ودملا ماق دقو
 . ةيجراخلا تالوق هرقلا فا ريغ سراف ةئافامب تردف ةوقب لبللا



 ىلا عفادملل ضرالا تلخأو ترقرقتف ةظقيلا ىف ةاغ تناك

 . بامعالا ىلع ودعلا تدرو اهنافوذتم تامحأ

 موب حابص نم ١ ةعاسلا ىلاوح رشافلا ,ىريدصاق انكرحم م

 احابص الالب ةعاسلا ودعلا ىراوس انل تربظف م اؤلك ةنس ورام م

 . رابدالا ىلوف ةيماح رانب ةيجيوطلا هتمرف

 رشافلا لالتحا

 ةعاسلا رشافلا انللتحاف سنا وأ بصنب رمشن نأ نودب انمدقت 5

 ابكر دق راند نا اندجوف ماو١1 ةنس وبام ٠م موي حايص ذهاب

 هكلم ريس ضيقت ةظحللا كلت ىف ناكف' ءىش ىلع ىولي ال

 مثافلا هتوريجو ةيتاعلا هتطاس ىلع ءاضَقلاو

 عاشو لام نم هلام لك مسج هلمح ايئدلا ىلع هصرح نا ريغ

 لك ذخأ لب تايعرشلا هءاسنو هتاظحمو رطم تائبو هنادلوو هروحو

 . اظيغ زيمت هبلقو هناطلسو هكلم ةبصق رشافلا كرو هسفت هيلا وبصتام

 6 ىفادم ءارو سلاج اناو روطسلا هذه بتكا قاو

 ىلع ءىراقلا ١ ما قرذعاف ع ىواردلا م لاظلا امل لمجاو قدانملا

 ةمصاع رشافلا ةنيدم فصو. ىايتا مدع ىلعو لج أ هلل اكر

 مل ةظحللا هذه ىتح ىتآلو ار ,دق ايئاك تسلو ىدنح قال روفراد

 دنعو ةصرفلا حولس دنع افنان دليلا لخادب ام ة ةور نم نكما

 لك ىلع فوقولل ناطلسلا نم نييرقملاو ىلاهألا ضعبل ىتلباتم
 .٠ ببرق هرظانل ادغ ناو دنلا ىلاف ىناعلا ةيغاطلا كلذب قامت, ام
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 ناب لح ىذلا لشفلل ىسئزلا ببسلا رك ذا نا ىن تاق دلو

 ا هك ابف هبرهو رائد

 دلبلاب مصتمي نأ هميمصت ىف ناك هكلم ةمصاع نم انبارتقا دنع

 هءارصا نا الإ لوطو لوح نم هكلع ام لكب اناقلي مث اهقدتخيو

 جراخ انلاتق ةداح ةشقانم دمي هيف اوررق اسلم اودقع هاروش ىوذو

 صخأألا ىلعو ةيبلغألا رارقب كلذ ناك دقو . « ةمصاملا » دلبلا
 هرارق ىف همت ىذلا « هر داو ناضمر » وعدملا ماعلا هشبج دئاق

 . امهريغو نامل-و ليلللاك مييلع دمتي نيذلا ءارمألا ةيقب اذه
 الإ هيلا اودوعي نا مهنأ, ٍفحاصلا ىلع عيا 0 دقو

 . مديسل ءادف اوتوع وأ مهسوؤر ىلع ل للكم رصنلاو
 فهذلا نم اراوس سبلو ةئز لجأي هر داو ناضمر نيزت دقو

 ىرارسلاو ءاسنلا هلوح تممتجا مث ديمزلاو ساملاب ىلح :رألا
 قشبو اريثك_هتروشمل نئمطي ناك هسف ناطاسلاو . ديراغزلا هل نئلطي

 هذا//ب ةغاسلا ةلئاحلا ةعقوملا تلصح العفو ةركفلا هذه ىلع قفاوف هب
 ةرابأأ لن. اودبأ دقو .م 5 ةئس وام © مون حابص نم

 نرم انمفادم هب مرطع تناك امي ةالابا مدعو تابثلاو ةعاجشنلاو
 هتلس دعب ىلع هفتح ىقل دق مهن :. اريثك نأ. ىتح ةكلبلا نارينلا
 سوفنلا صاخخ رتساو ةردان ةعاجش كلتو . انفوفص نم تاوطخ
 مهطوو موكيلم ل ادس ىف

 شيلا دئاق هرب داو ناضمر رادرسلا دبشتسا رك رملا كلمت ىفو
 : مؤامسأ ىقرضحن ال نوريثك ءارماو ليلخلا حرجو ناملس ريم مالاو ماعلا



 0 5 تع 00

 هءارعأو ةهدشكح داوقو هشيح هيل دعف ناطللا نأ ةيعالألاو

 5 فلا ىلع ور مددعو

 هشرع عزعرتو هتمصاع ىلا ربخلا لوصو

 هشرع ناردج عزعرت هكلم ةمصاع ىلاو هيلا ربا لصو الو

 ونام ٠م مون برحلاب لجمف هسأر ىلع راهي تأ كشوأ هنا معو

 ىلع لداعلا ءازملا وه اذهو . رشافلا انلوخد لبق ىأ مالؤ35 ةنسا

 هيلق ىلا نانإلاو ةقفشلا دجال نم ءازجو وتملاو تورملاو ملا

 . داصرمابل كير ناو . البيس

 دسألا اببعر ىلوت اهنع مانو مو ةعبسم ضرأ ىف امن ىعر نمو

 ةعبتلا ةيبرحلا ةداعلاك ابعيج نك اسملا ثشتق رشافلا انلوخد دعبو

 نم نونأي نوريثكلا ناك دقو ىلاهألا ديب ىذلا حاللا مج من

 . ةمانلا ةعاطلا مدقتو ةموكحلا ىلا هميلسةل موسقتا ءاقلت

 وبام 7١ موي ىأ مو ثلاث ةموكحلا هسفن لس نم ةلج نمو

 دوم كلاب ةيعرلا هيمست ىذلا ىواجتدادلا دومم ريمألا روكذلا

 هذهو بقللا اذه هحتم دق ناك هسقق ناطالا نأألو هتينحأل اردت

 . ةفولألا ديلاقتلا نم تناك

 لجر ىركف سسح ىلع هلا لوقف اذه دوم ريمألا ىلا دمنلو

 ىلع ناطلسلا هلس رأ دقو . ةييلاو ىأتلاو راقولا ريثك لّدملا حجار

 ةليملا باوأ لك قرطو ةركحالا لمسأف ةدادك مأب انتبراح راند

 ىلا مجرف امام افافخا قفخأ هنا: ريغ ىرقبقلا انمجرو انيلع بقتيل



 : هل لاقو ةبيللا لايذأ رجب هناطلس

 ىأ  كرتلا ةبراحمل اهلذختا الإ ةليح ىالوماي كرتأ 1 1

 . ىلطصتال مران نا الإ  نييرصلا
 ران نم ةلعش لام قملاو مهلا الإ ددملا وليلق ةعاج موعد

 ةعاطلا مدقيو مهحلاصي نأ ىديسا حلاصلا نم ىرأ ةفاو . منج

 . « هجاتو هشرعو هكلم ةماركو هتماركل اظفح ةموكحلل

 ةروكم قر لف . ناك ةوابغلاو لبملا نم ناك ناطلسلا نا ريغ

 قددهأ » : هل لاقو طئاملا ضرع اهب برض لب هنيع ىف ريمألا

 اكلم نوكب نا حلصي ال كلثمو نابج الإ تنأ اف دبع اب اذه لثع
 :. هتجينطو هقيدي هثم ةنخأو ةزامغو كلما قم هدرحو 6 انينأو

 ٠ . هيلع هيضغ ىعتنم ىلع لياد اذهو

 ريمأالا لس م او١١ ةنس وأم 55 مون ىأ هنيع مويلا كلذ ىفو 8

 نكر راوثم سراف تممسام ىلع اذهو . ىلوح داو وعدلا رخآلا

 ىلع فرحق و هسارم ةدشن روبشم هنأ اك ةدشلا تقو ىف هيلا

 نواعيل ةلملا لبج ىلا ناطلسلا هلسرأ دق ناك ىذلا وهو . بورملا

 . انلاتق ىلع ليلملا

 انادحوو تافارز للاهألا مبعيت ناريمألا ناذه لس نا دمبو

 . ةموكحل] ةعاطلا نيمدقم مهحلسأ مهعمو

 ناطلسلا اهقيقشل هجات مريملا فينمت

 هتخا نع ىلا انوع يعي ام مجشأو لب لحاو بحأ نمو
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 ابفينمتو برملا ىلع اهقيقش ناطلسلا مزع امدنع « هجان (1) مريملا »
 وهو هداوج ربظ ىلع وأ هتداجس قوف توع نرأ ىلع هضحو هل
 : هل املوق « كللا تدب ةماركو هتماركل نوصأللا

 الإو كيف ددُش سق 01 ّىح براحت قرأ بج »

 كناكم هذأو كبايث ذفآو ىابلج كيطعأ نأ ىل ىلوألاف
 . « داللاو برحلل

 صااملا بهذلب بتكي نأ بجي لاقي نلاو ىنطو مالك اذهو
 ىلا نييسنرفلا ةدوبعم كراد تاج نع الإ ابلثم عمسأ مل ةعاجشو
 ةمرح نع اعافد مقاوم ةدع ىف مويلع ترصتتاو زيلجمالا تبراح

 . اسنرف زيزملا اهنطو

 هيف تلعشأو ةيجلا ناطلسلا اهتيَمِش داؤذ ىف هجاتت مريملا تبهلأف
 براحأ فيك ىتخأ اب كيرأس » : الئاق امأر ىلع ابقفاو ىتح ةوخنلا
 . © بوبحلا ىنطوو ىدالب ليبس ىف ىسفنب ىضأ فيكو 09 كرتلا

 هنكمي الو هيلع ةلاد الو صلاخلا بملا هيح تناك هذه هتقيفشو

 ىلع لاقي ام ىلع اهنأل اهتروشم نودب ىمأ ىف تب نأ لاح ىأب
 . ءاكذلاو ةباجنلا نم مظع بناج

 ناك دّقلو . هءريثشم ءامسأو ناطلسلا نم نيبرقملا ءامسا هذهو
 بقل ترود هنأ همجل كلم بقلب موقلا ضعب ىلع ممنيام اريثك

 . روفرادب ةكللا ةئاعلا تاديس بقل ةريمألا هانعمو مريم - (1)
 ىف ةِنامعلا ةلودإل ءالؤه ةيعبتل نيرصملا ىلع كرتلا ةلك نوقلطي اوناك  (؟)

 . نيلا كلذ



 : نراطلسا

 روفراد كوام

 ىف ناطالا دمي لحجر ىناث وهو ىواجندادلا دوم كللا ١

 . ةهاجولاو ةناكلا

 ةشاع ناطاسلا ةنبا جوز روثلا دعس داو نبت كلما - ؟

 . ساحنلا كلع بقليو « ةشئاع»

 ةايسملا لةراطللا تخا جوز وهو ىسوئسلا ىلع كللا ب م

 . ةيشيامتلا ةلبق نم ىأ ىئيامت هلصأو هروصق

 طوّقس دتع ناطاسلا هتامأ دقو . هللا مقد ىبرع كللا - ؟
 . هتامأو هصالخإ ىف كشل رشافلا

 امهو ىواروف وأ ىنوروم وهو فيرش مودقم كللا -ه
 . دحاو ىنعمم ىلع نالدب ناظفل

 . ىواحتب وهو ةمحر داو برملا زع كللا -5

 قلنا ايرتلا نئابق" توم وهو رع هير علا كللا تا
 . رشافلاو روقراد برغ نيب ام نكست

 عاج ناكحو ىواروف وهو نيبابملا مأ سي كللا  ه
 . « ةرذلا ١» شيعلا جارخ

 . ىواروف وهو ةنقاع وأ كللا - ه

 ىؤايثع ةنيظوكص هتفيظوو ىواروف وهو وروف كللا ٠
 . ةقنعلا صان دالملا



 سوا
 هحات مريم ناطالا 3 ةعيفش جوز ماتلج ىفطصم كللا 1١

 : ىروركت وهو

 هلو ىوالشت وهو روفراد ةاضق ىْع ءاق سردا ىب يضاقلا ب ١

 . كولمال ام ماقلا نم
 دودحم اماث يراطلم هلصأو ىوامات وهو هيواريت نامع 5ع

 راثد ىلع نراطاسلا ىلا ءاج اسنرف هندرط الو ىسنرفلا نادوسلا

 . كلم بقلب هيلع مسنأف

 ةراد ءارسا

 ١ - كوللا لوأ ىف روكذملا وهو ىواجتدادلا دومم ريمألا .

 هلو ماعلا ش ثلا دئاق وهو 07 هرداو ناضمر ١ ب ٠

 مأ نم هب ءاج دبع هلصأو . اعيلع دسحي ناطلسلا دنع ةناكمو ةَقث
 1 ؤيمأ بعلب هيلع مسنأف اردق اسراف ناك ثيح هبحأف هايرو نامرد

 لالا تين بحال نأ ١ يسال و نحب قمألا كع

 نم رثكأأ هيلا برقمو بوبحم وهو هبدل نيم لكو تارهوجملاو

 . ىبالج وهو هريغ
 اعمل قيما هود وم نويتجالا نيف نيالا 4

 . اهعاونأ رئاسب تامقرفملاو حالسلاو

 هرضحأ شيلا ءارمأ نمو ىواروف وهو . نايلس ريمألا  ه

 مدت انف يرو نكذلا كن آلا ناشف نيم لاو نه ناظلتلا

 انش مأ 2 وهو ىوايم . همورك داو ليلا ريمألا كك



 تح 07 تت

 همه لكب انبراح دقو ضيبأو ةدادكو شورو ةللا ليجو

 .ءاكذلاو ةءاجنلا ىف ةباغ سراف وهو لقاعلاو مقاوملا ٠
 هيلإ ةئام قل ناك ناو وهو ىراوه « ىلوح داو ريم الا 0

  دالحلاوةيسورفلاب روهشمو ه.دل ةميظع ةناكم هلو ناطاسلا نم برّعم هنا

 سالجو ىالج وهو غيشلا داو دوم جاملا ريمالا 4
 . هاروش ىوذ نمو ناطلسلا

 سلجو ىقياش وهو ميرك وأ دجالا دبع ريمألا -ه

 3 هاروش ىوذ نمو ناطلسلا

 نراطلسلا تاوخأ

 سأ ىف تيب الو هيلا هتاوخأ ْبحأ هو هجانت مريلا ١

 . اهتعجارمو اهءروشع الإ رومالا نم
 . دمحأ هيمفلا ةحوزو هنأ نه هتخأ ىدهلا رون مريملا - ؟

 . اهالوم ةحر ىلا تنام دقو هيأ نم هتخأ ركش

 + اها وم ةجون ىلا كتاف هببأ نجهل روس 8 كف

 هؤابرقأ

 هنيي لوسرلا ناك دقو همع نا نردلا سمت ريمألا ب

 : ةموكحملا ناو

 . روفراد نيطالس نم ىسون ناطلسلا نبا لضف دم ريمالا 3

 .٠ مهارإ ناطلسلا نبا مهابا داو نيسح م١5 ب +



 ملا
 .هقيَتش نحرلا دبع ناطلسلا نبا نمحرلا دبع روصنم ريمألا -
 . هيخأ نبا ةمعن ديحلا دبع ١ به

 . هدأ نا ماع يقحلا وأ تك

 لوملا مدي ناك نيذلا روفراد ءارزوو ءارساو كولم مث ءالؤه

 مرطاوخم لوم ناكام ءادبا ىلع نوءرجال اواك معا ريغ لوطلاو

 .مهايح ىلع افوخ ناطلسلا بضغي ام ابنم اومش اذإ ةماتلا ةحارصلاب

 ةنهادم نرم اهاوبيو اهحم ىتلا ةمغتلا ىلع تودرضب اوناك دقو

 ىذلا ىوقلا رداقلا تاطانلاب ةران هنوفصيف . لسوتو عوضخو

 . راطقالا ميج ىف نيملسملا ةفيلخم ةرانو كولملا ميج هتبيمل ونمت

 نورتي اوناك ةغرافلا تالبعزملا كلتو فيجارالا هذه لثكو

 فسمللا نمو الدع لقلا . نمو ةوق تضل نم هل نوروصيو هيلا

 ناطلس نم اهم هلا لرثأ ام ىتلا ليطابالا كلتبف ةمحرو ارب روجلاو

 اسوكمم مرظن حبصأف ميلضَأف مازخأو للا مامحأ نيذلا كئلوأ ناك

 . نورظني اوناك ام ءاسو اهقيقح ىلع ءايشالا نورال

 نم راثك الاو ذالملاو ىهاللا ىف اًمرغ ناك هسفن ناطلسلاو

 نايحالا بلاغ ىف لب اريثكو رطم تائثبو هيرارسو همدخ

 . ةيعرلاب قلمتت ىتلا رومالا ريس ىف ملظعألا نأشلا ءالؤل نوكي ام

 : ماسقا ةثالث ىلا كتاوأ منيو

 رطم تانب - ١

 6 رطم تانب 2 لوعدبو انيحو تاليملا تانبلا نه ءالؤم



 5 افك 0 75 دف

 ناطلسلا مماسم نهلاج غلب, ىاللا تالسيملا راكب الا تانبلا نهو
 نيذلا هااعرو هشيج داوق مأ ءارزولا مأ كولملا تانب نم نك ءاوس

 . هنتوريجو هقلص راث ملك و هنكح نووكشي

 ابمدقي نا ةليمج تنيب هللا هقزر دحاو لك ىلع ناك راصتخالابو
 بيطلاو ريثعلاو كلسملا ىف نسمغلا لب هدنع نعت ءالؤهو . هيلا

 نابلا داوعأو اًدئلا ناصغأك هماما نرطخمو ريالا بهذلب نيلحترو
 هسفن بقل, كلذ دمبو ناندلا نيم رقاسو هتاذل ىف وه حبس
 . نينمؤاا ريمأو لداعلا ناطلسلاب

 كرم ذخأب نادمبو ٠ ناكمب ةبارثلا نم ةيمسن لاو كلتو
 . هلع ايضار ناك نم ىلع ا مش هابتشم ةدح أولا

 ةقيحس واهم ىلا فطاوعلا داتمي هناف تو ريلاو لظلا هللا لئاقف
 1 . روجفلاو قسفلا ةيدع فاغشلا ابيف حبذب

 ةيزارتسسم تك ؟

 نوماهس عبررص ناسنألا نكرتو بللب نذخأ, تاليجج نملك
 كئلوأ رم تاريثكلا اهدنع تايعرشلا هئاسن نم ةدحاو لكو
 هلو هدب كلم نهربتيو نوللغأ مجاضي نأ ىأي ال وهو ىرارسلا
 . لبالاو ليللاو مانغألاك نيئارشو نيعيي ىف متحلاو رايملا

 تايعرشلا هؤاسن - “

 ادح تاريك نهو صاخ كثب ءالؤه نم ةدحاو لكد



 ما لل

 .نامرد مأب روبشلا ارحنع رونلا تت هيلا نوحاو دع نُ ىصح ال

 هرذحو ناطلسلا فوخ

 هلو هتايح ىلع رذحلا ديدش فوحلا ريثك ناك هسفن ناطلسلاو
 نأ فرعي ناك ام هرذح ةدش نم هنأ ىتح نوديدع سيساوج
 تبيبلا ىلع مدعي, نم دنع سدنيل اليل ىفختلا هتداعو . تيب
 راكب الا دوه كلدتلاو بيطتلا بحب هنأ اضيا هتاداع نمو . اهعم
 ناك دقو . تاوبشلا ةأح ىف ساهتالاو تاليملا ىلا قلطملا ليلو

 بارشب ىعدب بارش وهو هرصق ىف ارعنصي_ يتلا )| قّسلا رجلا برش

 .هممط تدجوذ لوألا تقذ دقو . « بيودرملا » و « بيشوكلا »

 . اينابمشلا بارش اريثك هءاشيو ةباغال اذبذل

 . سانلا نم ةماعلا لماعي. اك هدالوأ لماع. ناك هنا بيرغلا نمو

 ةيقيك هماما نوعكر يو نوعضخيف موي لك احابص روضحلا مهمداع نمو
 ةعلاطلاو سردلل هرصقب ىذلا عمامجلا ىف هنم برَقلاب نوثكع مث موقلا

 لك قرتفيف ههيرح لحم ىلا لخدب ىتح ةيعرشلا مولعلا ىف هقفتلاو

 لاجالبو . فصولا قوفر امج ابح مهحن وهف كلذ عمو . هتبب ىلا
 تاذللاو تاوبشلا ىف اًميرغ امنتم ناك ناطاسلا نا هتًأرامم تقتحم دَقف

 هدا ىلعو ةمظع ىلع لدت ةرخافلا هينابمو هناشيحو هروصق لك ناو

 رهاظتلاب امئاد مهمهو. ناكو . ذالوفلا نم ديب ةيعرلا ىلع اضباق ناك

 (") نيبررجنع اموي. عنص هنا ىتح فينلا نييدلا بادهأب كستلاو

 . ريرسلا بيرجتعلا ت (1)



 از هو 0 0 0 0 نآلاو ةضفلاو لال فنان نييلع

 محلا اذه مامأ كب قفطو . « ءارهزلا ةمطاف هتنبالو # مملص - ىنلل

 ىا ءا ردحل هإ ةعيج نواوَه مو ميما جرفت ماكبأ ىتح

 . ةلهاملا هتيعرو ءابلبلا هماوقا ىلع هب ىمعي ءاهد اذهو . ةقالحلاب

 ةعم ياللا هبرارس ضعي كدب هد هنا ىنغلب دقلو

 انه سلو ةفاج ءارحص ىف نحن ه : نمل لاَمف شطعلا لأ هيلا نوكشو

 نوم رو هتحتبط جرخاف . كهعم ريسلا نوعتل نمطتس لف 6 ءانف

 نم اريخ رورسم انأو ىديي نكلتقا » : لاق مث نوامأف صاصرلاب امعبرأ

 رظناف . « نويرصلا ىأ  كرتلا نكلاجم متمتيف رشافلا ىلا نكعوجر
 ةوبشلا قاطمل الإ كرحتتال ىلا هفطاوع ىلاو ناطلسلا اذه ةوسق ىلا

 ةموكملا ىلا الوسر هلاسرإ

 هيلع ضيفلاب اددبمو اتتشم نوكيح هنأ لعو ةليملا هتيعأ الو

 هنايح ىلع هتمؤدل ةموكحلا ضوافيل ناسرف ةتس هعمو همع نبا لسرأ

 . نيئطاملا رم ناك نإ هينالررتتسيو تور جبر قع

 ف : ةموكمدلا للذت لو الك وهف : اضبأ ةنم ركمو ءاهد

 هلي لوسزا ناك دقو .6 ةىمم ليج » ف لغوتلاو ةهةسفئل ةطيملا

 . نددلا سمث ريمألا همع نا ةموكحلا نيبو

 هدالوأ

 . نوريثك دالوأ هلو جوزتم وهو ةنس ؟٠ هرمتو ربك آلا وهو اركز
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 1 نوريثك دالوا هلو جوزمم وهو ةلس "74 هرمجو ع

 و ١) وا ها مه د » مم د نيدلا فيس

 »وى ه ه١ ا همه ه١ » 8"5© د نمحرلا ديع

 »مى و ه١ 3١ ١ ١> ١» هد ..رسح

 »و و ه١ ه5 »5 576١ لضف دمحخ

 و ه ١ هه ه١ ١» اه » ندلا مرك

 0 ١ ١» ١» 2 ١» د ١» م هأرا

 2 »02 ١» » ١» دم » مهارإا

 ١» هه ١» >> ١ه ١» ام ه سايع

 ١> ١> 3أ١م ١» > ال د ىفطصم

 نيب ام نيسجلاو نيتئاملا ىلع مددع وري راغصلا هدالوأ ةييو
 . ثاناو روك ذ

 : هلأ هم ثدك أنو همس امو

 « همس كلذ غلبو ةريبشلا ةيجمر ةعقوم ىف هدونج تمزهلا ال

 ىسع ايف مرواتو كوللاو ءارزولاو ءارمالا نم همم ىقب نم مج

 ناطلسلا نوكي نأ ىلع موب ىلاث انلاتق ىلع ممرارق رّمف . نوكي نأ

 هب اوعمتجم ى هراصنأال ادعوم 7 ” ١ شيملا عار لع هس

 كلذ فو . ادج ليلق رفت الإ مهنم رضحم مو اوفلخت مهلا ديغ
 مي ادق زادوا 0110 هال رم لا كلا حلولا

 .« نيمزاملا نم تنك نإ ردتو كسفنل ظفتحاف رابدألا ىلوو كلذخ

 : الئاق مهيف بطخو ءارزولاو هءارمأو ةكوام ناطلسلا مخ



 كا

 . ىدالبو ىتكلمم نع بذا نأ الإ اًقطم ركفأ تنكام د
 امفادم ىديي ةّقلط رخآ آل براضلا نوك أ نأ ىلواحي ناك دقو
 : لابب ىل رطخم برحلا ناك امو . ىدادجأو ىثألا ثاديم نع
 قريشعو ىلهأو ىدالوأ ىرأ 3 اكلظم لاح ىأب ديرأ ال نكلو

 رشافلا كرثأ نا نم ىل ةحودنم الف . ىنم ىأيم ىلع نوحمذب
 . « امد رطب ىداّؤفو ةييللاو نزحلاو الا هدا نقر لم هنت

 ةيفب نم هعبلا نمو هنريشعو هلهأ نم رك ذ نمو وه ابكر الو

 ديرب مهم لك بهذف ءام اه رثب قيرطلا ىف مهلباق هديبعو هدنج
 مهضعب لتق نأ هتجيتت تناك ديدش كارع مها نم لص برشلا
 هزع ركذتو ايم ءاكب يبو ثداحلا اذهل ناطلسلا رأتف . اضعب
 ةيعرلا هتلوصل اهف ونمت تناك مايأ ىلع انيخس عمدلا فرذو هلالجو
 رابقلا دحاولا هّللالإ ةمظملا امو . ةفش تنيب همامأ دحأ سني الو
 ظ . راهلاب ليلا لدبم ناحبسو

 ةيراطيلا مم ىمايعب سعاالا ردص اهنيع ةنسلا نم هيلو ؟موي فد
 كب فوتساداه ماقمثاقلا ةينادئموق تى ةءاحه نيكولبو « كد
 نم ه موي. حابص نم ١1إ/, ةعاسلا اناصوف ةناجملا ماع نادنموق
 . « عدولا » ىمسن ةدلب ىلا ريسلا كلذ دمب روك ذا ربشلا

 هذ ل ريثلاو نييشلا همورك داو ليلخلا لوصوب انماع دقو
 . ةيجئرت'ةمقاو نم احيرج لازنال هنأو برملا



 ل اب ٠#

 ليلخلا ىلع ضيقلا

 ةهعبارم تحن ركسمملا ىلا هانرضحأو برجتع ىلع هانلمغ
 ىذلا روبشلا لجرلا كلذ ىرأ نأ ىنعأ تنك دقو . ىوق سرح

 نا ثيأرو همم تسلخ . روفراد دالب نم ةدلب لك ىف همسا نر

 هربلظ فصن نم تجرخو نعألا هيد ف ترم.دق ةصاصر لوأ

 . ريالا ةلسلس نم عباصأ ثالث دمب ىلع رسيالا هملط ىأ ءرسيألا
 ىأ ةناد راثا أر 9 . ىميلا هلحر فك نم ترم ىرخالاو'

 لثاع ام هل تيبس ىتلا ىه هذهو . ارورم هربظ ىلع ترم ةفذق

 نكلا كات انعم هل ناكل احورحم نكب : ول هنأ قظأف للشلا

 . اهانآر ىتلا ريغ ةلاحو

 هناموأ

 . اعيف ةوالح عم نارمتست ال رقصلا ىنيمك هانيع حئاف رمسأ وه

 هسفنب باجعاو بررغ تابئ هل . ةردتسم ةيل وذ هجولا ريدتسم

 هرمأب كاملا ناك دقف بجع الو . هتلوجرو هتلوصب سحي هنأك

 وهو . ضييأو : ةدادكو « شورو « ةللا ليجو « امنش مأ ُْق

 مالكلا ىَتلي الف هملكمت . هلاثمأ نم هريغ ىف دجو: نأ لق ءاكذ وذ

 . ةءازرو ةدؤتو لطب كييجمو ثري هار لب افازج

 اهلك عدؤلا ىلا رشافلا نم ةفاسلا نا لوقأ نأ ىتتاف دقلو

 ءاوهملاو ليج ىسنس طاس ةوسكم ضرالاو ةرماع للح



 . ىايح ىف هنم عتمأ تدجو ام

 قوعأو نوكأ 5 ايلللا تا لابلا نع بزمي الو

 كلذلو تاطاسلا دنع ةصاخ ةناكسم هل تناك دقو . روفراد .لئابق

 هريغل زوجم الام هل ةاتييلاو كلملا تيب تاشب ىدحا نم هجوز

 و . اهللع اك احو اريمأ ناك ىتلا دالبلا ىف مادعالاب تذالاك

 همد كفسي نا هل. واحمو امج ابح ناطلسلا بحب ليلللا ىرت تنك مث

 نا دسب ةلملا ليج ةمقاو موي ماق هنا ىنتلب دقو . هديسل ءادف

 بهذأس » : لاق مث هبانيث لجا ثيلو 2)كلدتو رطمتو محتسا

 هنا كلذ لك نم دصش وهو .؛« ىالومل ءادف توماو('0ساونلل

 'بايثلا نم رخافلا هسلو هبيطتامو . اديبش توميسف تامو ردق ول

 . ةنْلا روح ةباقل ادادعتسا الإ

 .ةيقلللا هتعاجشبو ليلخلاب ىلاجعإ
 بح ىلع للملا تابث اريثك ىرظن قارو ىنبحعا امنو

 8 ود : هل تلق امدنع هنع ةمفادملاو هل هحدمو ناطلسلا هالوم

 لطلاب ةيعرلا هقاهرإ نع الضف اذه « اريكسو الهاج ناك ناطلسلا

 ىنباجأو لجرلا ظاتغاف . « هللا فاخمال كلذ عمو فيملاو روجلاو
 . ءارتفاو ناتهسو روزا هنع متلبام نا » : لاقو بدأتلا عم ةدح ىف
 عساولا .كللا اذه ةفد ريدب نأ هنكمأ ال لوقت ام اريكس ناك ولو

 . نامطلاو لاتقلا ء« ساودلا . (؟) . كسسملاو ببطلاو



 ضقنال اظن الاظ ناك ولو . ا ةقدب 11 رشع ةعستلا ىلع ورام

 ىذلا مالكلا اذه نم ذذلتا ىنارت تنك ذثنيحو . « هلوح نم سانلا

 ةعرسو ىرطفلا ءاكذلا هحضنأ ىذلاو ءالولاو ةمكملا ىف ديانا غلب

 . لجرلا ىف فيرش ماس أديم دوجو ىلع لدو بيجعلا رطاملا
 اميرك هتيعرب احر اقوؤر ناك ناطاسلا نا ه : كلذ ىلع دازو

 ربلاو ريسملاا تافص لك مجم ايم السم ناسحالا ريثك اداوج
 كلذ ذنم هيلا رظنا ترصو ىنيع ىف لجرلا تريكأف . « ةمحرلاو
 . ىحطسلا رظنلا كلذب ال ىلق ىنيعب تقولا

 ليبس الو اريسأ حبصأ دق هنأب هملع عم ليلا هلاقام اذه
 لاق هناكم رخآ لجر ناك ول هنأ ىداقتعاو . هتان ىف ةليسو ال

 الإ تلمتام لك تلءامو ىبمت ىف ريغ ريغ انأو ىتليحام : اذكه

 ةباغ ناك ليلا نأ ريغ . « ناطاسلا هّقيرب نأ ىمد ىلع افوخ اربع
 . ةيقاخلا ةعاجشلا ىف

 نرع ىئامأ - نادوسلا ةموكح شتفم - ىتفللا هلأ دقلو
 ىل طال ده : ةطاس لكب لاف . نوفدلا ناطلسلا )١( شيع ناكم

 ثيح ابخيش اولأست نأ مكيلع بيو ىدلإ تسيل هذه نأل كلذب

 . « ابيف ىذلاب ىردأ رادلا بحاص نا

 هذه نا لوقت كنا عم انه تنأ اذالو ه : هتلأس ذئدنعو

 يو 808: « افاق » ىعدت ىتدإب نأ » : ىنباجأف « كدلب تسيل

 اهم رانا دوجو مدعو ءالا ةلقلو . تاعاس ثالث ريسم انه نع دعبت

 . امنزخ ناكمو ناطلسلا لالغ ىأ - ()



 تت 6 تت

 املو اضيرأ انه ىتدلاو ألو درابلا ماهلاب ىفت ملاعأل اهل فك

 ارطش ىفق هنا هثدح لمم نم تماع دقو . « ريثك راقعو لام

 « ةدادكو * شورب هبت هلع اكاح ةلملا ليم هئايح نم اريك
 تيا امدنع رشافلاب مكر دق هذيبعو همدخ 5 نأو « ضيباو

 هسقن دجو اعاو دشرلا دقاف تاك ثيح ةريبشلا ةيجيرب ةمقاو ىف

 كالمج و 8: هتلأس مث . قافأو هسفنل هيك امدنع « افاف » هتدلبب

 ماعنالا قحتست كلمجيام تامع لهو + اًلطم اماحو [ريعأ ناطلسلا

 .« 2 بملا اذه كيحأف ناطلسلا نم تبرم ىتح فلل اذه. كيلع

 : الئاق ىناجأ ؛ م مسبق

 : ةنوامملا ةليعل اسئر ناك ىدلاو نإ ٠ نسح طباضاب مسا 5

 92 نيواشا نوخأ قو 9 ةريبشلا نامرد مأ ةمقاون تام دقو

 ةعقاو ترضح دقو ٠ موحرلا ىدلاول انلخ ىتبقل اسيئر انأ تنك

 ”فضفغ املو . ةقهارلا نس ىف رينص ىتق انأو ةريبشلا نامرد مأ
 نم هيلا لسرأ كاذ ذإ روفراد ناطلس فسو ناطاسلا ىلع ىنياعتلا

 مل امو . تاريملاا ابأ ناطلسلا هناكم بصنو « ( ةرم لبج) ىف هلتق

 رايد ىلع تاطلسلا هناكم بصنو كلذك هتامأ اضيأ اذه هقفاون

 نوفتل, نيذلا ءارزولاو كولملا لك ىلع (١)!راح ناك هنأ ريغ . ىلاملا

 مهعيج اولجرف ناكمم ةواسقلا نم ىمه ةلمام» ملماعب تاكو. ةلوخ
 'كللا مهتمدقم ىف ناكو . ةئيسلا هتلماعم هل اوكشو ىدبلا ةفيلخ ىلأ

 ىلوتيل دمما دمخ ريمالا هيلإ ىشاعتلا لسرأف ٠ ىواجدادلا دوش

 )١( - ةيافلل اساق يأ .



 روفلا لع كلذ ذفنف . نامرد مأ ىلا روضحلاب هفلكبو هناكم يملا
 ىأ ىثيامتلا شيج ىف امزالم نيعو نامرد مأ ىلا رانيد نبا مدقو

 : : شيلا نم ءزج ىلع اسئر

 ىلع مزالملا ىأر نامرد مأ ةعقاوب ىشياعتلا شيج رسكلا الو »
 هدالب ىلا هشيج نم هل ىقب امب دوعي تأ ةنكملا نم هنأ رانيد
 ريمألا هلباق اهلا لصو الو . روفراد ةمصاع رشافلا هسأر طقسو

 .هدادجأ ريرس ىلع هسلجأ مث همركأو ةمسلاو بحرلا ىلع دمحا دم '
 انأ تيأر الو ٠ رشافلا حوتف ىتح اناطلس رمتسا تقولا كلذ نمو

 ىسق ىف تلق قزمم رش ةشيج قزمو ىثباعتلا ةطا ىلع ىفق هنأ

 ناطلسلا نيبو ىنيب ناك دقو . روفراد ىدالب ىلا اضيأ دوعأ نأ بج
 دئاع انأ امييو . تامرد مأب امم انك ال ةقادصلا ضعب راند لع

 . اجاك لبج ىف ةموكحلل ةيلاولا شيبابكلا ةليبق ىنتملاق قيرطلا ىف
 لصفم ىف قتباصإو مييلع ىلثت نع رفسأ فينع لانق اننيب لصحو
 . ايقاب اهرثأ لازنال ثيح اهناكم ىنارأ دقو  ةصاصر ىنميلا ىدبإ

 ةمسلاو بحرا ىلع ىلع ناطلسلا ىنلباق رشافلا ىلا تلصو الو ه

 ةداع نم ناك دقو . رشافلاب « ةيواملا » ىتايبق ىلع اسيئر ىنلعجو

 رخآو « ةليبقلا سقت عم هزكى مو ةليبقلل اسئر نيب نأ ناطلسلا

 ةليقلاب قامت, ىمأ لك ىف رظني نأ هيلع لوألاو . رشافلاب هزكسم
 اذإ ريخآلا اذهو ٠ رشافلاب ىذلا رخ آلا سيئرلا ىلع هضرعي من
 . ناطاسلا ىلع ىعألا ضرع هتطلس نع جراخ وهام ىأر

 هدالوأ دحأك ىنبحيو اريثك ىف قثي ناطللا تاكردقو »



 :شوريو « ةداذكو « ةلملا لبجو ءاقنش مأ.ةرامإ يلا فانمأ كلذاو
 ”., © ىلايح. خيران وه راصتخالاب اذهو 5 صضياو

 1 ْ اع راني لع ٍناطلسلا شيج

 اهنم ةدحو 50 لا راند: لع. ناطلسلا . شح مسعر :

 0 ف ولهو قدنح ةثاعامب رده عيرلاو ٠ أعبر ئعسلا

 1 . انحالطصا 5 ةطرو الاك

 لوالا
 . ىلاثلا
 2” ثلاثلا

 شيلا اذه 1 ددع أ

 5 طا ناطلسلا ثخأ نا مهاربا داو دججا هسيئرو

 . راتد لع ناطلسلا ىنخا نبا نمحرلا ديغ روضنم .د

 : ناطلسلا ديبع نم هلصأ لاجزلا دبع: 9
 . ىواجمدادلا دوم كللا .د |

 .تفيزش مودعم ٠

 1 . ىلع داو ناملس ريمالا د

 ناك .كلذ ىلع ةوالعو.. هرب داو. ناضمر ريمألا د
 : ابن ديفتتا ىلا ةيجنرن ةعقاو ىف شيجلل اناع ادئاق

 . هواملا :ةليمق سيئر زيشلا همؤزك داو ل يللا هسكرو

 1 م راو سلا 2

 5 ناطلملا هايرو الج لنعا ىلع ليعامسا »

 . هناضحا نب



 دنيبع نم هلصأ . ىواجنب مركلا دبع 0 رشع ىداحلا
 . اضيا ن

 كديبع ل ىواجاذ د دع هلصأ . 00 رثع ىاتلا

 . اضيا نإطلسلا
 . ىوادحح واجن هسيئرو ةيجتاخشوملا مير ىعديو رشع ثلااثلا

 . فاجرلا نم هللا فد فرع مم رضح دق ناك

 عبر »: هنومسيام ىزاوت ةريبك قدانب نوامحم ءالؤهو
 عفدلا ةيبيس امام هباشل لجرأ ثالث الو « عفدم

 . منكلا
 هنا م مؤامسا كالا قرش ال 100 كلذ ريغ دجوو

 فاو . هحالصاو حالتللا ريمعتل "؟)ةيجشكفوتو (17ةيلجدتغ دجوب
 ماكحاب رشافلاب منصمت امتيخذ عيجو ١ نؤتبنمر زارط نم مهتحلسا
 : . ةرابمو ة ةقدو

 :لستس ةلايملا نم مسق عابرالا هذه نم عبر لك فو

 . « ىراوسلا » ناسرفلا نم نيلماك نيعبر دوجو ىلع ةوالع ةفاشكك

 ةمدخلل رادرسلا ىلاعم ىمأب ابدتنم رشافلا تكرمت  ةظوخلم
 تدكامو . ةيلاعلا بزملا ءانثا امل برح ناكرأ رمحألا رحبلا ةوقب
 رايد ىلع ناطلسلا ترصاح ةوق نأب تماع ىتح:موطرمللا ىلا لصأ
 هنالفإ ىلا ليبسال نأ دجوف قانملا هلع تفطو « ةررم لبج » برب

 ا 0 0 2و 03



 ىلع قاطأف هديب هريصم نوكي نأ لضفق اريسأ هعوقو نم دب الو
 ةنينأٍطلاو نرمألا تاقلح تاءاكت هتوعو . تاف صاممرلا هسقت

 تحن نامرد مأب ىرسأ م+ ءيل هدالوأو هؤارقأ امأ . روفرادب

 . اليثط ابتسم ايرهش نولواشب م ةموكحلا فارشا

 رسشفلا

 مأ هعاسناو هنارع ىف ىزاوب ريبك دب روفراد ةمصاع رشافلا

 ىدبملل ارقم تناك ىتلاو هتبصقو ةميدقلا نادوسلا ةمصاع نامرد

 تينب ثيح ابمّضوم باختا كحأ دقو . ىئياعتلا هللا دبع هتفيلخو

 ايعيبط اماكحتتسا يتسم اهمقوم نا ىأ لتلا هبشت ةعفترم ضرأ ىلع
 . ةييظع ةملقك ةعانلاو ةوقلا ىف ةباغ

 ةقادملاو اهن ماصتعالا ىلع ممص ىل ناطلسلا نإ ىداقتعا ىفو

 عيياسأو امايأ ةمفادملا ىلع تيقبو ترمتسال ىونب ناك اك ابنع

 . بويغلا مالع الإ كلذ دعب لصحم ناك ام فرس الو اروبشو

 ةليمللا ةبقلا كلت اهم .لايمأ ةرثع وحن دعب ىلع ىرب ءىش لوأو
 مئارلا اهرظنم كرهم اهنم تبرق امسساكو ءاضيبلا ةماجلا هيشن ىلا

 0 عماج ا ةبفلا كلت مقتو ٠ اريثك اهعنص كشهدأو

 . ايركز وعدملا راند ىلع ناطلسلا دلاو ابلخادب نوفدمو

 مولا (17 روخ برغلا ىلا قرشلا نم ةدلبلا طسوب رعو
 لنرسز ىف ليملاو لبالاو ىلاهالا امم ىقتسن ىتلا راب لاب ءولمت

 )١( - راطمالا لصف ىف ءأيلا اهنف ممجتت ةضفحتم ضرأ .



 تي هه بت

 . لالز بذع اهؤامو فيصلا

 ٠ اهضرأ وسكن” هرثس لوح ةرينص ةنينج رب بحاص لكلو
 رظنلا ىعرتسي اممو . عادبالاو لاملا ىف ماغ رظنم اذهو رضملا

 ىلع ىنابلاو ءاملاب ءولمم فيرخلا نمز يف رولا كلذ دوجو ةقيقح

 ىعيبطلا اهنولب ةوسكحم ضرألاو « اريبك اعافترا ةعفتىم هيبناج
 ادع ةريك راهعأ ةيولع اق ةدابلاو, ليتل ينوتلا
 ام دنع ناسنالا مومه جرف, ناك ام اريثك و ءاملا ىف هباغ اهرظنم

 . هنالوج ىف ركفلا عادل

 هناشيحو ريبكلا رانيد ىلع ناطلسلا رصق عَمب رولا أدبم مامأو
 رثك أ هرصق نع دعب ال ىذلا ريبكلا مماملا مهي اك هنزاخنو ةميظملا

 . رابقلا دحاولا هلل اف نذوب ةريغص ةيذثم هلو امدق نيسمخ نم

 هر داو ناضمر نيريمألا تويب دج ناطلسلا رصق قرش ىفو

 داعب الن ريت يعط فاو ةلجاوا اعظرم لفض ىو نابع
 ليبسداو نسح نيريمألا تويب ىرت تويبلا كلك قرش ىفو . فرمت

 رطل نول تك مستر ال عراش ابلصفي اماو ريما دبعو

 ةردق ىلع لد ةمخن ناشدحلاو تويبلا هذه لك نا لاش قحلاو

 اهب طيح « اهمادنه بترو ابعنص أ )١( ىطاطق اهلخادبو ةمظعو

 ناطلسلا تيب لبامم ىفو . هريغو نيتلاو نوميللا نم ةليمج قئادح ابلك

 توييو ةشاع هتنب جوز نبت كللا تبي مه ةيقرشلا ةبجلا نم
 ممتتلاو ةرامالا ىلع لدن تويب ىهو . مجريغو ةزمحو اركز هدالوأ

 )١( - مهفرع ف رجحلا ىطاطقلا .



 ' ةيرمنبلا ةبجلا نم ناطلسلا رصق لخادب دجوبو . كلا ةهمأو ةمظعلاو
 ..اًضيأ كلذل ةدملا نزاخللف حالسلاو ةريخانلا منمل لدعم ةيقرشلا

 شيملا نزاخم ىرت اهنيع ةبجلا "كلن نم امامت روحلا ةفاح ىلعو
 ةبركسملا لاحر ريبعتب هومسام وهو جورسلا نزاخم 3 < ةرذلا ىأ

 ْ لاح .ىلا 0س ابسفت ةدإبلاو . تاهلاو ةحاش لاو تانيمعتلا نزاخم
 . ماسقا ىلا مشنتا ةيردنكسالاو ةرهاتلا نا مك ةريثك

 مقو ةيشنملا مسقو ميسوم مسقو لياولا مق لوقت انكف
 هنراكدلآ ةلحو: فرلا ةلحو ةيهياشلا ةلحو نازف ةلح : لوم لمزا

 . كلذ ريغ ىلا ةالجلا ةلحو

 0 ,واروفلا ناغأ
 ره دعب رانبذ ىلعل موجه نم لثم

 5-5 نادوسلا ىف !اهأ نم ممريتك روفراد ىلا ههأ نإ
 نم نوفرعي الف . مدادجأ ةمظعب ثدختلاو ليلا بوكر و بورملا ىلا
 ناطلملا .برع اماق - سوقلاو فيسلاو حمرلاو ةيرملا ىوس مثرغص
 -:لاق « شيجلا تانبيست ةلم ىف لمع رجا ىف همذ رائد ىلع

 نيذعاسم كطابضلاو :ةرايطلا هام ىلا نيشاون . وبأ كيبلا عيت هلك اد نيجاجحلاو طابض ةبجلا سرح. نيثام اقنث مآل دوهلا نم انق
 نيتبللا ةقباطلا (4) ولفلاي كنراسخ_نيذ ريذ مالكلا طخ درش ام (5) ناضمر :نيحانح مآ١ (9) ةنكللاو ةزاطلاب 500 نيتارلاو معفادلا نيلياش

 ١ : . ليصالا روملا ولفلا 4 بارما ناد و ةنقاو ُِق تام ىذلا راثيد نبا شج راق 8م قالطنالا حيرس زركك مقدلل -. 5 لقت ىيترم ة ةيقدنب هنب ىأ يتم عمج نيتأرملا - 1(



 نييلا 8 امو قلخا 5 0535 موي 0 / هاون 5 ماق 5 رع لبج
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 نيناخ وهام ند هولخد .رشافلا لئارج 6 حور زصمل هريخ

 نيثام نحنو برض: ىروإلا هارت يي نيواسفلاو رك اسلا بك (0)نئيدلا

 نيءاعتلاو سطاننفلا نيلباش 0 نيو نم ركشلا بيحب شيدلا انالب

 نشيدلا رظني ام لبق كديس دش شيبلا 60 ونونإملا ولفلاب كتراسخم

 تيرف ةراطلا ارم رائد برص 7 تيوعسا امو ترسنأ ام كلام

 ماظ هك ف ليق كديس ىلا" مالاس وبأ ريهتااب ةراسخ 0

 ياس[ 9ةغابح ىأ رم ناك ىللأ ل
 َن

 ةراضتلاب .لرياعو هتفاشك دنس 053501000 2هقوف هطينرب ا

 ةرايطلاب قوف نمو ةنكم تحن نم ةراصنلا )١١( لوزاي لباقتت ام قاث
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 (1١؟)قيرارز(١١)قيرلااورجنفتي ىللا لاجرلا قح امو : رائد درش ىللأ
 يىاا5) قيدارم ام ني هولخد رش ثافلا

 قيرارعلاب نيشام ةدملا اوممت 00 قرايبلا )١4( |ورغ رصقلا هقوق ىللا

 قيراخلا قوف كنسلا برك نم اوكفتي

 ابيع ناك هلمحام نأ ىأ نيش ما الكلا طخو . رانيد ىلع ناطلسلا يآ رائيدلا 56

 شما (ه) عاذو رشتنا ىأ -(4) هريغ ىأ ةأوس - عز: ءاطلا ىنعي -(؟) انيشو

 اهاقرط ةظلغاصع ىهو مثدنع مادعالا اصع ةغايص م -(9/) ةحصب ىذغتي ىذلا_(9)

 اهلمعتسي ناكو هتقول اميرص رخ مادعالاب هلع موكحلا ابب برض اذا ساحنلاب ناؤسكم

 ناكر ةموكحلا شيج دئاق هب دصقي - (8) ىوامشك اهلاعتساب ةربخ هل صاخ لجر

 لجرلا ىأ لوزلا ٠( ) ءىغم ىأ هرار -(9) كي ىلك ىال' الاريمأ وهو ايزاكنا

 وهو مثدنع قورعملا نادوسلا قصيلا نوقصي ىأ قيرلاب اورجشفتي -(11) مثريست ىف

 هيقح ءراخديإ ىأ-(15)ةريفص طوخ ىأ قيدادز-(1) باجعالا نورض نهبرض

 . جرسلا نود ةدابلاب ىأ قيرارعلابو اهوزرغ ىأ قراسلا اوزغ )١5( ةسلخو



 ا ا
 ةيئحاجطلاو ةديرجتلا هل تماق ىلا )١( نيتاد هل لمحتسا ام ةلخلا لج
 ةيجلمحلل لاق هتقئشم لدع ىلا نيانْلا نم (؟) قرع رايد رق

 ةيحيوطلا نيكراب (")ةنكحلا دنع ” ةيضقلا فيك نسللا ىدبساب انلق
 | 9 ااا الا طخ رائد درش ىللأ

 كوحرب نيتعاس هرب . نيفتاو كونشنو معفأادلا اوقد تقو
 اًححوقلام شيتفقت اولع ركاسلا (*)اكوج اوماقوتشرفاولاقتبجام تقو
 ٠ يكل ممأ ترسخو تبرق ىلا
 (3) هقش هل طخ درش كديس ىللأ ىقنم شوحلا ىف ىللا وافلاب كتراسخ
 ش 7١)ىقوم رصقلا ىلع عفدمللا ىقب ىلأ
 نو.اعط 0200( زوزعم رصم نه أسأت نوماظن كيروي ( ؟)طين أرب أ (5)نايد

 اهتونت ام ةيارسلا تلق ليقلا 1١( )انو تطقلام ةعرتلا تيجح ىملاي
 )١7( كيك ام اشابلاي كل هتيلخ رصقلا اكل نيش ىناثو تقرع رشاقلا نم هلاولاق
 (10)عرصب قوق يكر (19) حوالا " (19) هميدطلا نيحانج مأ هتاج تقو
 ةمينفلا ىف تقرم ليقلا ىرس (170ةهدقلا هتيم عدج رايد درش
 ورق فرق رادار فاكس سياق نيملإ (١؟)كرتلا لود
 سكسك اولعوهعقداويرضاوحارركاسلا شدلا برو رود لاقو ةترافص برض
 يي لا ارا ها هر ا م شنام ةحاحو تراد ةنكملا سح سيراتلا نم شيواردلا اوماق تقو

 انيش ىنأ ىأةينشلا طخ -(4) عفدلا_ (”)بره )5(  نيتفيذق ىأ نيتاد - (1)
 - (م) بوصم - (؟7) هسدو هفرش خطل ىأ هقشهل طخ - (1) كلا (ه) اسعو
 راقتحا ةلك_ (؟4) ةمطلا تاذ )١15(  ةلحلا هذه ىف تارباخا سيئر كب كيك ام وه )١1١(  ةكمس )1١(  رخاف )٠١(  طينارب ووذ ىأ طئارب انا (5) ءالؤه
 )١9(  اهكرتو ةكلم ةمصاع رشافلا قلط ىأ هترع عدج -(10) ةدابلا (16)
 . ءارولا ىلا اومجر ىأ ىلاتلا تيبلا ىف سيكتكو . لسرأ ىذلا ىأ دنسلاو . مهثعأب اهنوردقيو ءايشالا نوسيقي ىأ سيايف نيملابو نويرصللا أ كر



 نراونلا لوزا - لباتك اس )١( ىراري ةلاله هقوف هطينرب جوع ىلل
 ىرارسلا قاس ماقو رائد درش ىللا

 دج ةميخر تاوصأي اهتات نعقويو تاريغصلا تانبلا ابشتت ىرخا ةينغا هذهو

 (؟) ىوخع قولطغم ممروبا (؟) ىوسي لرش رأ

 (*)ىوضم نيرشع رق كيكم (؟)راوس
2 

 هس وو سس غر كحمسص ةطوس غم روففراد
- . 

 هوي  ىىل ذا رايد ةس-جب وهطلا تفاش رم
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 4 ل لك (3)ءزري هساحن ا هلل 5 ش راشد

 ليد (47) لوش ىهاروثلا نادجحعتم لد للا

 )١( ةنهلا لوقت ال لاسم يي
« 

 هراد ىف شر 0 تراك هرلانث قلع رأ د

 )١١( ةراسخ 3 ناطلسلا تلوق

 للر 2 براك م مزح مدنع 00 (١)ليلخ

 )١4( ةحتسلا زه رشافلا لك

 راوسىأ-(ة)توصوذ -() لمعي اذام ىأ ىوسي نيش -(؟) عطس ىأ -()

 ىلع للد اذهو ةلبل لك ىروبلا ىف ىف خشن هنأ ىأ ل ءيضم - (5) كيكم ةغاس

 ةدش نم ناركس ىأ -(4) برها نائع هسقنل قلطا ىأ هليد لوش -(0/) برحلا

 ىأ )1١(- ةمصولاو رالا مضت ال يأ )٠١(- قدانبلا تاقلط -(5) رصنلاب ح رفلا
 ةزمح )*١(- ناطلسلا شحل ماعلا دئافلا وه  (١؟) ناطلسلاب هسقلت قحتسي ال هنأ

 ةحنسلا زه -(11) دصي مل وأ مواقي مل ىأ هدتز براك امو ناطلسلا 5 دحأ

 . انيم راصتا رصتتا ىأ



 ةلظحالم

 مقدم رابع 3 ةرك ذلا هذه: نم ةسداسلا ةحفصلا ىف ركذ

 . ايرقت تارتميلم + ىأ تارتميتتسلا نم رالء# وه زركف مسكم

 . اببرتت تارتميلم م ىأ ةصوبلا نم وم.م باوصلاو
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